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EKO tábor bol SUPER!

Silvia:
EKO tábor sa nám naozaj vydaril.
Som maximálne spokojná, že sa
nám podarilo naplniť program, tak
ako sme si ho naplánovali. Za šesť
dní som spoznala 51 úžasných, talentovaných detí. Aj keď je to len
druhý ročník, určite jeho výsledky
nám dávajú elán do ďalších
ročníkov. A už teraz rozmýšľame
čo zaujímavé a nové pre naše deti
pripravíme. na budúci rok.
Janka:
Som nadšená z EKO tábora. Myslím si, že splnil naše očakávania.
Veľmi ma tešila vzájomná spolupráca a osobné nasadenie
všetkých vedúcich a animátorov.
Taktiež ma milo prekvapili deti,
ktoré sa k nám vrátili na základe
skúseností a bohatých táborových
zážitkov z minulého roka. Verím,
že všetky deti sa cítili v tomto tábore skvelo. Svedčí o tom aj ich
záujem o športové a vzdelávacie
aktivity či tvorivé dielne. Teším sa
na budúco ročný tábor.
Peťo:
Nemal som
problémy,
všetci boli
perfektní.
Najviac si
zapamätám Veroniku, vždy keď budem

ANKETA
Kika: Hranie futbalu, lebo
ma to baví.
Maťa: Psi so psíčkarmi,
lebo mám rada psov.
Mima: Športová olympiáda.
Paťka: Psíčkari, lebo
doniesli aj malé šteniatko
Ulinku.
Ema: Psíčkari.
Vaneska: Psíčkari.
Tamarka: Psíčkari.
Simča: Psíčkari.
Hanka: Psíčkari.
Katka D.: Turnaj v stolnom hokeji.
Katka G.: Bohatý program.
Dani: Kľud.
Zuzka: Diskotéka.
Kika: Trampolína.
Soli: Súťaž „Žiť s energiou“
Silvi: Že všetci prežili.

jesť chlebík. Som rád, že sme
v areáli tábora chytili 25 vtákov
a to: žtltochvosta, trasochvosa,
červienku, sýkorku, muchára.
Chcem pochváliť Katku Dančejovú
a Katku Gregušovú, ktoré mi najviac pomáhali pri krúžkovaní.
TŽ: Prišiel by si aj na budúci rok?
Peťo: Určite, veľmi rád.
Mišo:
Po športovej
stránke som
s táborom
veľmi spokojný. Pri
ranných rozcvičkách sme sa potrápili s disciplínou, ale olympiáda nám to
vynahradila. Objavil som veľa
talentov, ktoré by sa športu časom
mohli venovať aj profesionálne.
Napríklad Hanu Čekovskú, talentovanú Emu Labošovú, či
Dominiku Bugárovú, ktorá má
jedinečné predpoklady stať sa
atlétkou. Z chlapcov chválim
najmladšieho Maroša Vrabla,
ktorý si svojím prístupom k športu
získal uznanie starších. Som rád,
že všetci starší chlapci boli nápomocní starším a bez reptania
pomáhali aj vedúcim. Zvláštnu
pochvalu za kamarátsky prístup ku
všetkým si zaslúži Majo Kandalík
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Krásnych šesť dní v Kysaku hodnotia vedúci...
letný EKO TÁBOR
v zelenom raji
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom:

sa pripravuje video reportáž. Ako
najlepšiu reportérku by som ohodnotil Simonku Zimermannová. Aj
napriek svojmu veku to zvládla na
jednotku. A nezabudnite, že všetky
videá nájdete na www.nadaciakosit.org.
ENVIDOM Modrá

PANTONE 293 C
CMYK (%) C:100 M:57 Y:0 K:2

ENVIDOM Zelená

PANTONE 347 C
CMYK (%) C:100 M:0 Y:86 K:3

Málka:
Bolo
tu
super, tak
ako minulý
rok. Aj keď
nám počasie
veľmi neprialo, nenechali sme si náladu
pokaziť. Tento rok, sme si vyskúšali
urobiť aj táborové noviny, ktoré
mali veľký úspech. Preto chcem
pochváliť celú redakčnú radu,
ale aj ostatné deti, ktoré s nami
ochotne spolupracovali.

Miška:
Pri
spomienke na
tábor si spomeniem na
Miška Galla.
Páči sa mi
jeho bezprostrednosť a ochota Dani:
na
každému za akýchkoľvek okolností D e t i
tvorivých
pomôcť.
dielňach
boli úžasné.
Silvia
Chválim
lekárka:
hlavne malé
Som rada,
dievčatá a chlapcov. Za
že sme nenajkreatívnejšie by som vyhlásila
mali žiadny
Hanku a Lucku, ktoré majú fanvážnejší
Robo:
táziu a každý nápad dotiahnu do
úraz. NaC h c e m
jviac nás potrápili ovady a osy, aj úplného detailu.
pochváliť
malé odreniny. Mnohí sa sťažovali
J a k u b a
na svalovku. Mám proti nej dobrý
F e n k a
recept- pravidelný pohyb. Samá
a
Rasťa
aktívne behávam, preto viem,
Končeka za
čo hovorím. V deň, keď beháš,
strih. Veľmi rýchlo pochopili ako nestarneš.

Čo sa ti v tábore najviac páčilo?
Simča - Mia: Všetko.
Brian: Bolo to tu ako na
hoteli. Vždy chcel byť
s kamarátmi na výlete.
Julka: Turnaj v stolnom
hokeji.
Ivana: Páčila sa mi diskotéka.
Miša: Diskotéka vo
štvrtok.
Veronika 1: Diskotéka
a táborák.
Veronika 2: Všetko.
Hana: Badminton a futbal.
tiež táborák.
Klaudia: Všetko okrem
rozcvočky.
Mima a Ester: Všetko.
Kubo: Fucíík.
Silvia: Všetko, neviem si
vybrať jedinú vec. Je to
aj zábava, aj poučenie, aj
šport.
Ema, Simona a Vanesa:

Páčilo sa mi všetko okrem
rozcvičky.
Majo: Ja som sa páčil sám
sebe, najmä keď som sa
pozrel do zrkadla. Zistil
som, že na západnom
Slovensku hovoria západniarskym prízvukom.
Chcem tak vedieť
rozprávať aj ja. A raz sa
tam určite presťahujem.
Peťo: Mám rád radiátory.
:) Všetci chápu.
Maroško: Futbal. Bola to
sranda.
Dávid: Stolný hokej
a stolný futbal.
Erik: Kamoši.
Rasťo: Bez komentára.
Jakub: Strašne sa mi páči,
keď k nám na izby chodili novinári a dávali nám
otázky. Mal som pocit, že
pracujem v časopise.

Výsledky táborovej olympiády:
TROJSKOK
1. miesto:
Dominika Bugárová 590 cm
2. miesto:
Hana Čekovská 590 cm
3. miesto:
Simona Odranová 550 cm
1. miesto: Pavol Tkáč 640 cm
2. miesto: Erik Gabera 630 cm
3. miesto: Peter Tkáč 625 cm
STREĽBA NA BRÁNU
Jakub Pružinec
Jakub Vojtek
Brian Novotný
Mimka Ilavská
HOD MEDICINBALOM
1. miesto:
Majo Kandalík 950 cm
2. miesto:
Erik Gabera 950 cm
3. miesto:
Jakub Fenko 750 cm

1. miesto:
Dominika Bugárová 850 cm
2. miesto:
Hana Čekovská 830 cm
3. miesto:
Martina Kuchtová 680 cm
KĽUKY/DREPY/BRUŠÁKY
1. miesto: Pavol Tkáč
2. miesto: Dominik Taliga
3. miesto: Michal Paviš
1. miesto: Ester Gaberová
2. miesto: Tamara Tóthová
3. miesto: Martina Kuchtová
Najviac kľukov za 30 sekúnd
- 43 urobila Ester Gaberová.
Najviac brušákov za minútu
- 67 zvládol Pavol Tkáč.
FUTBALOVÝ ZÁPAS
EKO tábor vs. KOSIT a.s
6:4

